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Εάν κριθεί από τον κτηνίατρο ότι είναι

απαραίτητη η χορήγηση αντιβιοτικών στο ζώο σας,

πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες δοσολογίας

και διάρκειας της θεραπείας. Η θεραπεία δεν πρέπει να

διακόπτεται ακόμα και αν μετά από μερικές δόσεις το ζώο

αισθάνεται καλύτερα. Η ατελής θεραπεία ενισχύει τη

δημιουργία ανθεκτικών βακτηρίων στα αντιβιοτικά, με

επακόλουθο την επιδείνωση της κατάστασης του ζώου ή την

αποτυχία της θεραπείας σε επόμενη ασθένειά του. 

Η συνετή και ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών είναι απαραίτητη ώστε

τα φάρμακα αυτά να εξακολουθήσουν να είναι αποτελεσματικά και στο

μέλλον, τόσο για τη θεραπεία των ζώων μας όσο και για την προστασία

της δημόσιας υγείας.

Οι σωστές συνθήκες διαβίωσης των ζώων καθώς και η

συστηματική παρακολούθηση της υγείας τους από

κτηνίατρο συμβάλλουν στη μείωση της εμφάνισης

ασθενειών που απαιτούν χορήγηση

αντιβιοτικών.

Εάν κριθεί από τον κτηνίατρο ότι είναι

απαραίτητη η χορήγηση αντιβιοτικών στο ζώο σας,

πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες δοσολογίας

και διάρκειας της θεραπείας. Η θεραπεία δεν πρέπει να

διακόπτεται ακόμα και αν μετά από μερικές δόσεις το ζώο

αισθάνεται καλύτερα. Η ατελής θεραπεία ενισχύει τη

δημιουργία ανθεκτικών βακτηρίων στα αντιβιοτικά, με

επακόλουθο την επιδείνωση της κατάστασης του ζώου ή την

αποτυχία της θεραπείας σε επόμενη ασθένειά του.

Η συνετή και ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών είναι απαραίτίτί ητη ώστε

τα φάρμακα αυτά να εξακολουθήσουν να είναι αποτελεσματικά και στο

μέλλον,ν,ν τόσο για τη θεραπεία των ζώων μας όσο και για την προστασία

της δημόσ

Οι σωστές συνθήκες διαβίωσης των ζώων καθώς και η

συστηματική παρακολούθηση της υγείας τους από

κτκτκ ηνίατατα ρο συμβάλλλλλ ουν στη μείωση της εμφάνισης

ασθενειών που απαιτούν χορήγηση

αντιβιοτικών.

Τα αντιβιοτικά είναι ουσιαστικής σημασίας φάρμακα στην κτηνιατρική πράξη,

που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από

βακτήρια. 

Η μικροβιακή αντοχή είναι η αντίσταση ενός βακτηρίου σε ένα αντιβιοτικό

έναντι του οποίου ήταν προηγουμένως ευαίσθητο. 

Τα αντιβιοτικά χορηγούνται πάντα με

κτηνιατρική συνταγή που εκδίδεται από

εγγεγραμμένο κτηνίατρο, αφού προηγηθεί

κλινική εξέταση του ζώου. Επιπλέον, όπου είναι

δυνατόν, η συνταγογράφηση πρέπει να γίνεται

μετά από αντιβιόγραμμα.

Δεν δίνουμε ποτέ αντιβιοτικά στα ζώα με δική μας πρωτοβουλία ή με

προτροπή τρίτων, χωρίς να τα έχει συνταγογραφήσει ο κτηνίατρός κατόπιν

εξέτασης του ζώου, και πολύ περισσότερο αν πρόκειται για αντιβιοτικά που

έχουν περισσέψει από προηγούμενη θεραπεία.

Η χορήγηση αντιβιοτικών δεν είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση κάθε

ασθένειας, γι’ αυτό και δεν συνιστάται στην περίπτωση ιογενών λοιμώξεων

όπως για παράδειγμα η γρίπη.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ;

ΠΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ;

ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ;

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

σιας υγείας.

Ν ΞΕΧΝΑΤΑΤΑ Ε Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΗ ΤΗΗΣ
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